PATVIRTINTA:
2012 m. rugsėjo 22 d.
VDA rektorius Audrius Klimas
NUOSTATAI

Ary Stillman stipendija

Bendrosios nuostatos
Pagal trišalę Jungtinių Amerikos Valstijų Baltijos fondo (U.S. Baltic Foundation USBF),
Stillman-Lack fondo ( The Stillman-Lack Foundation) ir Vilniaus Dailės Akademijos sutartį įkurta
,,Ary Stillman“ vardo stipendija Vilniaus dailės akademijos studentui (-ei).
1. Stipendijos skyrimo tikslas plėtoti Ary Stillman gyvenimo ir kūrybos darbų tyrimus.
Remti ir viešinti pažangų meną, mokslą ir ugdymą.
2. Stipendija – 2000 JAV dolerių – kasmet skiriama studentui (-ei), besidominčiam moderniuoju,
XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu bei įvykdžiusiam žemiau išdėstytas sąlygas.
3. Šis susitarimas galios tol kol bus išbaigtas fondas.
Atrankos komitetas:
1. Jungtinių Amerikos Valstijų Baltijos fondo 1 narys
2. Stillman-Lack fondo
1 narys
3.VDA žymūs menininkai
3 nariai
Rektoriaus įsakymu į atrankos komitetą trys VDA žymūs menininkai skiriami vieneriems metams.
Sąlygos:
1. Kiekvienais metais paraiškas stipendijai gali teikti besimokantys I,II ir III pakopos studentai.
2. Paraišką sudaro gyvenimo ir kūrybos aprašymas, portfolio, katedros ar skyriaus
rekomendacija, numatomo tyrimo tezes iki 1 puslapio.
3. Paraiškos pateikiamos lietuvių ir anglų kalbomis.
Atranka:
1. Komitetas peržiūri paraiškas ir skiria ,,Ary Stillman Stipendiją“
2. Stipendininkas pasirašo su Vilniaus Dailės Akademija stipendijos įsipareigojimo sutartį.
Įsipareigojimas:
1. Stipendininkas recenzuos SLF ( The Stillman-Lack Foundation) tinklapį ir parašys esė apie Ary
Stillman.
2. Recenzija ir esė nuo 2000 iki 4000 žodžių apie Ary Stillman gyvenimą ir jo kūrybą bus parašyta
ir išversta į anglų kalbą, elektroniniu būdu persiųsta USBF, SLF ir VDA.
3. Stipendininkas įsipareigoja savo CV visada įrašyti ,, Ary Stillman vardo stipendininkas“.
Baigiamosios nuostatos:
1. SLF ir USBF gali atšaukti likusią stipendijų dalį, jeigu kokia nors prieš tai buvusi nuostata būtų
neįgyvendinta.
2. VDA gali pareikalauti grąžinti skirtą stipendiją, jeigu kokia nors prieš tai buvusi nuostata būtų
neįgyvendinta.
3. Šios nuostatos gali būti keičiamos tik trišalės sutarties keitimo atveju.
Nuostatų pagrindas yra 2012 05 03 pasirašyta trišalė sutartis.

